
 

 

 ما لكم وأحل عليكم اهللا كتاب أيمانكم ملكت ما إال النساء من (( والمحصناتتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

 وال فريضة أجورهن فآتوهن منهن به استمتعتم فما مسافحين غير محصنين بأموالكم تبتغوا أن ذلكم وراء

وهنا نسأل عن التحرمي ألننا  . )) حكيما عليما كان اهللا إن الفريضة بعد من به تراضيتم فيما عليكم جناح

نسينا أن نأيت به ؛ التحرمي بني األختني إىل مىت ينتهي ؟ إىل أن متوت أو تطلق أو يفسخ النكاح ؛ إذا طلقت هل 

هناك تفصيل أو ال ؟ نقول إذا طلقت طالقا رجعينا وجب االنتظار حىت  تنتهي العدة يعين لو طلق امرأته وهلا 

رفتم طالق الرجعية من قبل ـ فإنه جيب االنتظار باإلمجاع حىت تنتهي العدة ؛ إذا كان أخت طالق رجعية ـ وع

الطالق بائنا بل قل: إذا كان الفراق بائنا بطالق ثالثة أو طالق على عوض أو فسخ فيجب االنتظار حىت تنتهي 

ب االنتظار حىت تنتهي العدة ؛ العدة أو له أن يتزوج أختها ؟ املشهور من مذاهب احلنابلة أنه جيب االنتظار ، جي

ألا إىل اآلن مشغول حبق من حقوق الزوجة ، مشغولة حبق من حقوق الزوج فيجب االنتظار ؛ وقال بعض 

ا اآلن يتزوج أختها ؛ ألالعلماء: إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طالق على عوض أو طالق ثالث فإنه يصح أن 

ولو قال قائل: يف التفريق  واآلن ما يف مجع بانت عنه . وا بين األختين ))أن تجمعو (( ليست زوجة ، واهللا قال: 

بني البينونة الكربى والصغرى لكان له وجه يعين يقال: إن كانت بائنا بطالق ثالث أو بفرقة لعان فإنه جيوز أن 

كالطالق على عوض   يتزوج أختها مبجرد الفراق ؛ ألنه ال ميكن أن يرجع على هذا ؛ وإن كان البينونة بغري ذلك

والفسخ فإنه ال يتزوجها ألنه يف هذه احلال ميكنه أن يراجعها بعقد ، لو قال قائل ذا لكان له وجه ؛ وكان 

بعض قول من يقول باجلواز طلقا ؛ لكن اجلواز مطلقا أقرب إىل القواعد أي إذا كان الطالق بائنا سواء كان مما 

؟ ما إذا مجع بني امرأتني عمتني  يتزوج أختها ألنه لن جيمع بني األختني . ميكن الرجوع به أوال فإا حتل حيل أن

هي عمة وابنة أخيها ، بني امرأتني عمتني ؟ ال جيمع بني املرأة وعمتها ؛ العمة هي األخوات ؟ نعم ؛ كيف العمة 

ل اآلن هل جيوز هي األخوات ؟ ما يصري ، إذا صارت أخوات بني األخوات ؛ أخوات يف اإلسالم يعين ؟ السؤا

هل جيوز أن جيمع بني خالتني ؟ أنا  أن جيمع بني عمتني ؟ ألنه إذا امتنع بني املرأة وعمتها فبني العمتني باألوىل .

أقول هل جيوز جيمع بالنكاح ، هل يتزوج خبالتني كل واحدة خالة للثانية ؟ نعم  أصال ما يتزوج عمته ولو بإفراده 

واحدة عمة للثانية هل جيوز أو ال ؟ أعطين حكم ؟ هل جيوز أن جيمع بني  ، أن جيمع بني عمتني يعين كل

خالتني ؟ ال جيوز ؛ املسألة ما هي صعبة جدا سهلة ، أنا كنت أظنكم تصورون ؛ امرأتان عمتان كل واحدة عمة 

  انية ؟ ما جيوز ؛ ما جيوز ؟ للثانية ، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للث

  طيب ما هي ؟  :الشيخ 

  عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ؛  الطالب :



 

 

شرط أن ال تراجعوا شيئا من كتب بأسبوع القادم إن شاء اهللا ،  ال ال ، نسب ؛ معناها خليها إىل الشيخ :

كيف يتصور   أسهل منها ؛ املهم على كل حال خلوها لغز ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها  التفسري

كل واحدة عمة لألخرى أو كل واحدة خالة لألخرى ؛ على كل حال اجلمع بينهما حرام ؛   أن تكون امرأتان

ال جيوز أن جتمع بني املرأة  إذا كان ( ال يجمع بين المرأة وعمتها )و (( وأن تجمعوا بين األختين ))دليل ؟ 

احلكم ما فيه إشكال وبنت أخيها فكذلك بني املرأة وعمتها كل واحدة عمة لألخرى ؛ هذا ما فيه إشكال ، 

لكن التصوير هو الذي قد يستبعده اإلنسان لكنه أدىن من شراك نعله قريبا ؛ إذا تزوج الرجالن كل واحد أم 

  خالتني .بنتامها اآلخر صارت بنتامها عمتني وإذا تزوج كل واحد بنت اآلخر صارت 

 إذا كانت أخته من الرضاعة كتابية فهل حتل له ؟ السائل :

، أم اإلنسان حرام عليه لو  أخته من الرضاعة ما حتل ، كتابيا أو مسلما كل واحد ، هذه األحكام ثابتة  الشيخ :

  كتابية لو أا كافرة مشركة حرام عليه .

  قلنا إن احملصنات املتزوجات إال املسبيات فهل هذا صحيح ؟ السائل :

؛ يعين احملصنات ألسن ... حرام عليهم ... هذا هن احملصنات لكن ملا سبني ملكن ، يعين امرأة متزوجة  الشيخ :

وهذا ؟ ؛ هذا وهذا ما يهم ؛ لكن حىت احلرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرن ملكا لنا ؛ فاملعىن إذا كانت امرأة 

  متزوجة عند الكفار زوجه كافر وسبيت مث ملكها املسلمون فإا حتل .

انت هذه املرأة ترضع فأرضعت ولدا فهل حيل أوالد الرجل هذا لود تزوج رجل امرأة ومل يدخل ا وكان له أوالد وك

  املرأة ؟ يعين هل يكون أخا ألوالده من غريها  ؟ 

  ن ؟ طيب اللنب مل الشيخ :

  من زوج أول ؛  السائل :

  ؛ أي بس اللنب ما هو له ، اللنب للزوج األول . إذا ما تكون له الشيخ :

  ؟ (( وأحل لكم ما وراء ذلك ... )) سؤال عن معىن قوله تعاىل: السائل :

يعين ما  (( أحل لكم ما وراء ذلك )) يعين كل ما سبق ، ليست املسألة خاصة فقطمن قال بذلك ؟  الشيخ :

(( وأحل لكم ما ؛ ما هو  عائد على قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم ... )) سوى املذكورات كلهم من قوله: 

  (( إال ما ... )) ال ، ما هو بعائد على املستثىن يف قوله:  وراء ذلك ))

   ما هو الضابط يف التحرمي من الرضاعة ؟  السائل :



 

 

يعين الضوابط اليت ذكرها حنن حرمنا يف النسب كذلك ؛  الرضاعة ما حيرم من النسب ؛الضابط حيرم من  الشيخ :

وإن علون والفروع وإن نزلن وكذلك الفروع األصل األدىن الفقهاء ؟ يقول حيرم على اإلنسان من الرضاعة األصول 

وإن نزلن ، وفروع األصل األعلى لصلبهم خاصة فقط ؛ هذه نفس الشيء حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب ؛ 

ين رضاعة هذه بالنسبة لذريته لكن بالنسبة ألصوله وفروعه هو وألصوله وحواشيه ما هلم دخل يف املوضوع ؛ يع

ه فقط ذريته ؛ وهلذا جيوز ألخيه من النسب أن يتزوج  عالقة له بقرابة الرضيع إال نسل؛ الرضاع البغي أن مسألة ين

من أرضعته ، أمه من الرضاعة وجيوز أن يتزوج أخته من الرضاعة أخوه من النسب ؛ ألن الرضاع ال عالقة له مبن 

  سوى الرضيع إال ذريته فقط .

مت (( حر  قوله تعاىل: يف واذكر  نالذي ما سوى (( ... ما وراء ذلك ... )) تعاىل:قوله املراد من  هل السائل :

   (( وال تنكحوا ما نكح آبائكم )) ؟وليس املراد ما ذكر يف قوله تعاىل:  عليكم أمهاتكم ... ))

  يعين أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم . تدخل يف هذا تدخل يف هذا ، الشيخ :

  ؟(( ... أخواتكم من الرضاعة ... )) قوله تعاىل:  سؤال عن معىن السائل :

الفائدة ألجل أن يتبني أن لبني الفحل حمرم يعين لئال يقول قائل إن احملرمات ما جاء من قبل األم فقط   الشيخ :

ة يعين مثال أتت من زوجة كما قال بعض العلماء ، أختك من األب ما رضعت أمها أنت ، أختك من الرضاع

وما تفرع منها ؛ فلما قال: هذا قد يقول القائل مثل لو قال: أمهاتكم الرضاعة: ال أثر يف الرضاعة إال لألم  أخرى

  م منها صار فيها فائدة أن األخت من األب من الرضاعة حرام .أخواتك

  ؟ (( ... وحالئل أبنائكم ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ل على حلها ، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب أو من أين ؟ حرام نعم صحيح ، هذا هو الدلي الشيخ :

رجل  وبينها نسب ، حرام من الصهر ،علي ؛ من نسب أو من أيش ؟ من نسب ومن الصهر ؛ ال ال ، ما بينك 

( يحرم من له ولد ولولده زوجة ، زوجة ابنه حرام عليه صح ؟ ما العالقة بينه وبينها ؟ الصهر ، واحلديث ؟ 

واضح ؟ وهلذا يعين سبحان اهللا العظيم بعض العلماء ذكر اإلمجاع على أن  لرضاعة ما يحرم من النسب )ا

ويستدلون كلهم يستدلون ذا احلديث ؛ وهذا احلديث إذا  حليلة االبن من الرضاعة كحليلة االبن من النسب ؛

؛ فأنا أقول يعين وبني حليلة أبيه  هوال بين تأملته وجدته حجة عليهم ؛ ألنه ال نسب بني اإلنسان وبني حليلة ابنه

بناء على اجلمهور ، اجلمهور يرون أا ما حتتجب عنه ،  جيوز أن تتزوجها ال تتزوجها ؛ حتتجبمسألة أن كونك 

؛ ومجهور يرون أا ما حتله وشيخ اإلسالم يرى أا حتل له ؛ هل نقول أن  وشيخ اإلسالم يرى أا حتتجب عنه

ني بناء على االحتياط وإال ما فيه احتياط له ؛ لكن لو سألنا سائل: إذا جيوز أن أتزوج زوجة ولدي نأخذ بالقول



 

 

من الرضاعة إذا طلقها ؟ نقول: نعم إذا مل يبق يف الدنيا إال هي تزوجها ما فيه مانع ؛ لكن مادام أن النساء 

  ، مسألة ما هي هينة . ا كثري وخترج بتزوجك غريها خبالف اجلمهور العلماء أحسن وأحوطهغري 

أي نعم وهذا يشعر بالتوقف ، هذا يشعر بأنه متوقف ؛ ولكن ال وجه للتوقف يف احلقيقة ألننا نقول:  الشيخ :

 (( حرمت عليكم أمهاتكم ))إذا ملك أختني يدخل يف اآلية كما أن  (( وأن تجمعوا بين األختين ))إن قوله: 

(( أو ما ملكت يشمل اململوكة ؛ هو رضي اهللا عنه توقف لكن األمر واضح ؛ حىت قال بعض الناس ابن مسعود 

  .مما ملكت ميينكم هل تزوجها ؟  قال: طيب و بعريك أيمانكم ))

يف  واهللا ما أعلم إنه صدق ؛ لكن هو رمحه اهللا البد أن له سلف ؛ ألنه إذا مل جيد سلفا يقيد ؛ ملا قال الشيخ :

  مطلقة ثالثا أا تستربأ حبيضة قال: هذا هو مقتضى النص إال أن يكون اإلمجاع على خالف ؛ وهنا ما استثىن .

ال ما هو مكتوب ، كيف مكتوب ؟ هل يثبت يل حديث واحد أم قالوا إن حليلة االبن من الرضاعة كحليلة 

لصحابة ؟ خلوا يثبت هذا ؛ فالصحابة رمبا من سلفنا يف هذا ؟ ما هم ا ؛ االبن من النسب ، ما يقدر يثبت

ما يقولون هنا  بس بعدهم وصارت املسألة هكذا ؛فهموا فهم شيخ اإلسالم ومشوا عليه وال يبالون مث جاء من 

؛ على كل حال املخالفني يتكلم هذا الكالم  ال ما يقول ، ما يقول كذا ، شيخ اإلسالم ما هو مع تبني اآلن ؛

قل بارك اهللا فيك ؛ على كل حال مسألة هذه ما ميكن أن ثبتنا عن خلفاء الراشدين أو حنن نطالبك بصحة الن

مثل أن يقول مثال استواء  اعة كزوجته من النسب وحينئذ ؟عن فقهاء الصحابة أم قالوا إن زوجة االبن من الرض

؟ ما حيتاج مفهوم ؛  على العرش ، حيتاج هذا حد عن الصحابة صحيح إنه مبعىنعلى العرش جيبوا لنا حرف وا

القرآن  ما يففالشيء املفهوم ما حيتاج أن نعلم بأنه عمل به أو قيل به ، ماشي على األصل ؛ وأنت إذا تأملت 

مث العالقة بني البنوة  ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )و  (( حالئل أبنائكم الذين من أصالبكم ))

أي نعم أنا شخصيا صارت  مثل العالقة بني الرضاعة ؛ . النسبة واألبوة النسبية يف اهليبة واالحرتام لنسائهم ما هو

يل رضاعة ؛ املهم على كل حال إين لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس واهللا إنه التفسري ، هو رأس 

البالغية ، إذا شئنا جئنا  م أعربنا ، إذا شئتم جئنا بالنكتفيه كل فنون ، إذا شئت املال وكل شيء ، وفيه لو أردنا

بعدين بالتفسري ؛ أي  ن ميكن سنتني ندرس وما وصلناألن لنا اآل باألصولية ، بالفقه ؛ لكن حنن ما حنب نطول

نصحوا إخوانكم باحلرص نعم سنتني أو أكثر ؛ املهم على كل حال حنن ما نريد نطول مرة مرة ؛ لكن أريد أن ت

على التفسري ، الصحابة ال يتجاوزون عشرة آيات حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ؛ حنن طولنا مثال 

  املسائل اليت حيتاج التوضيح فيها طولنا .

  



 

 

(( والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتاب اهللا عليكم وأحل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 

  فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم إن اهللا كان عليما حكيما ))

 (( والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل  

   املعطوف عليه ؟الواو حرف عطف فأين  : الشيخ

  ؛  (( النساء ))معطوف عليه  الطالب :

  أي النساء ؟  الشيخ :

  ،  (( والمحصنات من النساء )) الطالب :

  أي نعم ؛ كيف معطوف عليه ؟  (( والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم )) الشيخ :

  احملصنات من النساء .معطوف على أمهات يعين وحرمت  الطالب :

  ما املراد باحملصنات يف اآلية ؟ اإلمياء املتزوجات ؟  الشيخ :

  النساء املتزوجات املسبيات ،  الطالب :

  املسبيات املتزوجات . الشيخ :

  ما هو الواجب إذا سبيت املرأة ومكلها من ميلكها من اجلند ؟  الشيخ :

  أن تستربأ حبيضة  الطالب :

  يطأها حىت يستربئها حبيضة مبعىن حىت حتيض إال إذا كانت حامال فحىت تضع .يعين ال  الشيخ :

  رجل مجع بني أختني من الرضاعة ؟  الشيخ :

  ال جيوز ؛  الطالب :

  الدليل ؟  الشيخ :

  ؛  (( وأن تجمعوا بين األختين ))وجل:  الدليل قول اهللا عز الطالب :

  لو يدعا مدعى أن املراد بني األختني من النسب ؟  الشيخ :

   ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )نقول حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  الطالب :

  فإذا حرم اجلمع بني األختني من النسب حرم اجلمع بني األختني من الرضاعة . الشيخ :

  املعىن ؟  منصوبة من الذي نصبها ؟عليكم )) قوله تعاىل: (( كتاب اهللا  الشيخ :

  إلزموا كتاب اهللا عليكم . الطالب :



 

 

  كتاب مبعىن ؟  الشيخ :

  إلزموا ما كتبه اهللا عليكم ،  الطالب :

  والكتاب هنا مبعىن املكتوب أي املقروء . الشيخ :

  ما شاهدك على أن الكتابة تأيت مبعىن الفرض ؟  الشيخ :

عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم )) (( إن الصالة كانت على (( كتب قوله تعاىل:  الطالب :

  . )) المؤمنين كتابا موقوتا

(( ؛ األوىل:  فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان (( أحل )) (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))،وجل:  مث قال اهللا عز

بناء املفعول فألجل املناسبة بينها وبني قوله: ولكل واحدة وجه ؛ أما القراءة على  (( أحل ))، والثانية:  أحل ))

فكل  (( كتاب اهللا عليكم ))فلمناسبة قوله:  (( وأحل لكم ))؛ وأما بالفتح  (( حرمت عليكم أمهاتكم ))

أي  ما وراء هذه املذكورات ؛   (( ما وراء ذلكم ))أحل مبعىن أباح ،  (( وأحل لكم )) من القراءتني وجه .

هذه هي اللغة الفصحة إذا جاء اسم اإلشارة مقرونا فكاف اخلطاب  (( ذلكم ))بق ؛ وقوله: فاإلشارة إىل ما س

أن يراعى فيه املخاطب ؛ فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل: ذلك ؛ وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد 

وإن جلماعة الذكور فهو ؛  (( ذلكما مما علمني ربي ))مكسور مثل: ذلك ؛ وإن كان مثىن فهو بالتثنية مثل: 

(( قالت فذلكن الذي جلماعة الذكور: ذلكم ؛ وإن كان مجاعة اإلناث فهو جلماعة اإلناث: ذلكن مثل: 

اخلطاب ملن ؟ جلماعة الذكور ، هذه لغة الفصحة ، وفيه لغة أخرى  (( ما وراء ذلكم ))؛ هنا  لمتنني فيه ))

ىن أو مجعا ، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثىن أو مجعا ؛ باإلفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مث

؛ وأما الثانية فوجهه  شخص فصح أن تأيت برفع اإلفرادوفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا ؛ ووجه األخرية أن املخاطب 

قال:  واضح . مراعاة املعىن دون مراعاة املخاطب فاملذكر مفتوح واملؤنث مكسور ؛ وأما لغة الفصحة فاألمر فيها

" أن " هذه مصدرية وهلذا نصب الفعل ا (( أن تبتغوا ))  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ))

فحذفت النون ؛ املعىن: أحل ذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا النكاح بأموال ؛ واملال كل ما يتمول 

)) مال (( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين من أعيان ومنافع ، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه 

أي حال كونكم حمصنني أي حمصنني لفروجكم ، حمصنني  (( تبتغوا ))هذه حال من فاعل  (( محصنين ))

لفروج زوجاتكم ؛ واإلحصان يف اللغة املنع ، ومنه مسي احلصن للقصر املنيع ألنه حيصن ما فيه ؛ والنكاح الشرعي 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ( يا معشر سبب ملنع زنا ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

املسافحة مفاعلة من السفح ، وهو الزنا ومسي الزنا  (( غير مسافحين ))وقوله:  أغض للبصر وأحصن للفرج )



 

 

سفحا ألن املقصود به سفح املاء أي نيل الشهوة ؛ فالزاين ال يريد أوالدا وال يريد عشرة وإمنا يريد أن يسفح هذا 

(( إال أن يكون ميتة ضيق عليه حىت تربد شهوته ؛ والصفح باألصل هو الصب والدفع قال اهللا تعاىل: املاء الذي 

يعين أي استمتاع به ـ أي  به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )) (( فما استمتعتممث قال:  . أو دما مسفوحا ))

جر وهو املهر أي املال الذي بالعقد ـ منهن فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن ؛ واألجور هنا مبعىن األ

؛ ومسي املهر أجرا  طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم يعين فإذا ابتغيتم بأموالكم وأعقبتم النكاح فأعطوهن أجورهن

ألنه يف مقابلة منفعة ؛ فهو كالرجل يستأجر أجريا يبين له بيتا فيعطيه أجره كذلك الزوج مع زوجته ، وسيأيت إن 

 (( فآتوهن أجورهن فريضة )) عند ذكر الفوائد . (( أجورهن ))لى شيء من النكتة يف قوله: شاء اهللا التنبيه ع

(( وال جناح عليكم فيما تراضيتم به أي حال كوا ـ أي األجور ـ فريضة أي ما فرضتم فأعطوهن من املهور ؛ 

د الفريضة بزيادة أو نقص يعين أي ال إمث عليكم فيما تراضيتم به من بع (( ال جناح ))يعين  من بعد الفريضة ))

إذا مسى املهر وفرضها وعرفت الزوجة نصيبها فال جناح عليه وال عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو 

نقص ؛ قد تعفوا املرأة عن شيء مما فرض هلا أو عن كل ما فرض هلا ، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج ، كل 

هذه اجلملة كما  (( فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن اهللا كان عليما حكيما ))ملا قال:  هذا ال بأس به

تشاهدون مؤكدة بإن وكان ؛ ألن كان مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق ؛ والعلم عند اهللا عزوجل واسع  

احلاضر وال يف كامل مل يسبق جبهل وال يلحقه نسيان وال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ال يف 

ذا حكمة ، واحلكمة هي وضع الشيء يف مواضعه سواء كان مما يتعلق  (( حكيما ))املاضي وال يف املستقبل ؛ 

بأقدار أو مما يتعلق بالشرع فإن أقدار اهللا ومشروعات اهللا كلها حكمة ؛ ولكن معىن " حكيم " مما ذكرت اآلن 

ل على احلكمة واحلكم ، فمعىن حكيم أي حاكم حمكم ، أي يعين أوسع من كونه داال على احلكمة ؛ بل هو دا

حاكم من احلكم ، حمكم من اإلحكام الذي هو احلكمة ؛ مث إن حكم اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني: 

كوين ، وشرعي ؛ مث إن احلكمة أو اإلحكام حكمة يف صورة الشيء واحلكمة يف غاية الشيء واملراد منه ؛ وكل 

؛ وعلى هذا تكون أربعة أقسام : حكم الكوين ، حكم شرعي ، إحكام يف  (( حكيما ))قوله: ذلك ثابت من 

صورة الشيء ، وإحكام يف غاية الشيء ؛ ووجه ختم اآلية ذا هو أن هذه أحكام عظيمة ؛ ... ؛ هذين 

اآلن إىل فوائد  نرجع االمسني الكرميني أن هذه األحكام صادرة عن علم تام مبا يصلح اخللق وعن إحكام تام .

اآلية الكرمية: (( واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم ... ))  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النساء 

املسبيات يكن أرقاء مبجرد السيب ، وهو كذلك وعليه عمل املسلمني ؛ فإن سبيت مع زوجها فإا تبقى معها 

ومن فوائدها: أنه ينفسخ نكاح الزوج ، ينفسخ نكاحها من زوجها ألن املسلمني  لكن بدونه تكون رقيقة .



 

 

فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن ترتك ذا االنتقال ؟  ملكوها .

تبقي على زواجها اجلواب: يف هذا قوالن للعلماء ؛ األول: أن بيع األمة طالقها ؛ والثاين: ال ، أا ال ترتك ؛ بل 

ويكون للمشرتي إذا مل يعلم بأا مزوجة يكون له اخليار ؛ ملاذا يكون له اخليار ؟ ألنه يفوت عليه االستمتاع ا 

؛ والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة ملا عتقت خريها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها 

سببا للطالق أو االنفساخ النفسخ بدون ختيري ؛ إذا ال يصح أن يقاس بيع أو تفسخ النكاح ؛ ولو كان البيع 

 (( إال ما ملكت أيمانكم ))ومن فوائدها: إثبات الرق ؛ لقوله:  األمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها .

 السنة ويف إمجاع وهذا أمر جممع عليه بني املسلمني ـ أعين ثبوت الرق ـ وال ميكن ألحد إنكاره ألنه يف القرآن ويف

يسرتق اإلنسان بأي سبب أم البد من سبب شرعي ؟ اجلواب:  املسلمني ؛ ولكن يبقى النظر يف سبب الرق هل

الثاين ؛ وعلى هذا فكثري من اإلرق الذين كانوا يوجدون ال حقيقة لرقهم يعين إن كانوا يباعون أن يبعهم ... م 

م وهذا ليس سببا شرعيا للرق ؛ لكن إذا ثبت السبب الشرعي حاجة أو غري حاجة فيشرتيهم املشرتي ويسرتقه

ثبت املسبب وثبت الرق وال جيوز إلغائه ؛ ألنه حكم شرعي فال جيوز إلغائه بأي حال من األحوال ؛ لكن لو قال 

بري قائل: هؤالء األرقاء املوجودون مباذا اسرتقوا ؟ ... الرق هنا ألجل بطالن سببه ؛ ولكن جيب أن ال يكون التع

إلغاء الرق كذا ؛ ألن هذا مصادم للنص واإلمجاع ؛ ولكن يقال: الرق املوجود اآلن ليس بسبب شرعي فال جيوز 

ومن فوائدها:  . إكتماله ، هكذا يقال لتبني احلكمة أو ليبني السبب حىت يبقى احلكم الشرعي وهو االسرتقاق

ألن أميان مجع ميني وهي اليد ، وامللك يف  م ))(( أيمانكصحة إطالق البعض على الكل ؛ من أين ؟ من قوله: 

التزام  ومن فوائدها: وجوب احلقيقة ملك لإلنسان كله ؛ لكن عرب باليمني ألن الغالب أن األخذ واإلعطاء ا .

وكتاب اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني: كتاب شرعي   (( كتاب اهللا عليكم ))مبا فرض اهللا عليه ؛ لقوله: 

(( وكل شيء ؛ وكتاب كوين كما يف قوله تعاىل:  (( كتب عليكم الصيام ))ذه اآلية وكما يف قوله: كما يف ه

(( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها أي الكتاب القدري ، وكما يف قوله:  ))كتابا   أحصيناه

حمللالت من النساء أكثر من احملرمات ؛ ومن فوائدها: أن احمللالت أكثر من احملرمات ، ا . عبادي الصالحون ))

لكن وجه ذلك احلصر ، أنه حصر احملرمات وعمم  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))وجهه ؟ نعم يؤخذ من قوله: 

أن من ادعى حترمي امرأة فعليه الدليل ، يعين لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس ومن فوائدها:  احمللالت .

من احملرمات ؛ فاجلواب: أنه البد أن يقيم الدليل على ذلك ؛ ألن احملرمات حمصورات  هذه املرأة حرام عليك

ومن فوائدها: أن ما شككنا يف سبب التحرمي فاألصل عدم التحرمي يعين األصل  واحمللالت األمر فيهن مطلق .

حل ؛ ومن أمثلة ذلك: لو شككنا يف هذا الرضيع هل رضع مخس مرات أو أربع مرات ، فاألصل أربعة ؛ فلو  



 

 

يه كانت هذه املرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت مخسا أم أربعا فاألصل احلل وأا ال حترم عل

ومن فوائدها: أن رمحة اهللا أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أيضا ؛ أما كوا أسبق  حىت يثبت سبب التحرمي .

وأما كوا أوسع فألن ما أحل اهللا لعباده أكثر مما حرم  ( إن رحمتي سبقت غضبي )ففي حديث صحيح 

    أن تبتغوا أموالكم )) ((مبال ؛ لقوله: ، وأنه ال نكاح إال ومن فوائدها: وجوب بذل املال يف النكاح  عليهم .


